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Úvodní slovo

 Obvykle si úvodní slovo, neberu, dnes udělám výjimku. Stále více lidí se na naší
redakci obrací s dotazy na změnu čtvrtletníku na dvouměsíčník. Abych nemusela odpovídat
každému zvlášť, odpovídám teď a touto cestou. 
 Ten, kdo chce, aby náš časopis vycházel častěji je vítán v našich řadách, za současného
počtu lidí v redakci a současné aktivitě ostatních přispěvatelů je tento krok nereálný.
Možností, jak přispět do našeho časopisu máte stále na e-mailové adrese:
fokusoviny@seznam.cz a nebo zajít do centra, kde každý z pracovníků váš příspěvek
převezme a předá redakci. 
 Článků, které nešly uveřejnit je skutečně, co by člověk na prstech jedné ruky spočítal
(a ještě by mu nějaké ty prsty zbyly). 
 U většiny článků neděláme kromě gramatických chyb žádnou výraznější korekci,
přijde nám, že právě to, že to někdo napsal svými slovy je osobité, originální a psal to nejlépe,
jak uměl. A myslím, že právě to textu dodává na autentičnosti.

Novinky

 Chystají se tzv. „Diskusní dopoledne“ – „Hyde park“ čili hovory na nějaké předem dané
téma, budou probíhat v pondělí mezi 10 – 11 hod. Každý kdo se bude chtít zúčastnit, si
nastuduje základní údaje a popř. i nějakou tu zajímavost o věci, která by ostatní mohla
zaujmout. 

 Byl podán návrh na konání burzy oblečení. Uživatelé Fokusu mohou donést věci –
oblečení a stanovit cenu, za kterou by jej chtěli prodat. Pokud se však neprodá, měli by
vše odnést domů případně věnovat na Červený kříž. Proběhl v březnu a další se plánuje
před létem.



 Byl podán návrh na uspořádání klasického plesu Fokusu, pracovat na realizaci se začne po
létě.

 Vznikl návrh na realizaci fotografického kurzu, v které momentálně je 6 zájemců, hledá
se vhodný lektor a termín, kdy by se mohli scházet.

  Z březnových akcí chybí Ptačí hrádek, který se konal na konci března, nebojte, v příštím
čísle na Vás bude čekat.

Akce

Výlet do Plattlingu – 2. díl – autorka Agáta Z.

Druhý den nás pan Schneider a jeho pravá ruka ze sekretariátu uvítali bohatou snídaní.  Prošli
jsme si město a v rámci této procházky jsme šli navštívit další budovu této sociálně
psychiatrické služby, která, jak se později ukázalo, sloužila nejrůznějším účelům.  Nazvala
bych ji sociální firmou. V přízemí této budovy se nacházelo takové vetešnictví. Měli tam
second-hand a různé jiné zboží kromě oblečení. Jak pan Schneider vysvětloval, jejich
organizace zboží získává prostřednictvím darů od občanů, sponzorů, nebo od města, apod.
Zboží, které se podaří vyprat, či opravit může být rozprodáno, čímž získává organizace peníze
na provoz. Když byl například likvidován klášter, získali mnoho skříní, apod. V ostatních
patrech této budovy se nachází nábytek, starší elektronika, vše je na místě opravováno klienty
této sociální firmy a připravováno k prodeji. Jelikož sociálně-psychiatrickou službu zastřešuje
charita, je například možné, že pokud někdo, kdo byl uznán jako sociálně slabý, navštíví tuto
firmu se speciálním poukazem,
opravňuje ho k odběru nábytku
zdarma.   A také další
sociálně-charitativní projekt
nás zaujal.  Do střediska jsou
také dováženy potraviny ze
supermarketů, které měli brzo
projít záruční lhůtou a markety
se jich proto dobrovolně
vzdaly. Tyto potraviny jsou zde
dvakrát do týdne roztříděny a
rozděleny spravedlivě do
nákupních košíků.  Příchozí,
kteří jsou například
momentálně nezaměstnaní,
nebo jinak sociálně slabí a mají
specielní průkazku, mohou v určenou hodinu přijít a za dvě eura si koupit košík plný potravin,
který obsahuje například chléb, zeleninu, ovoce, sýr, ale i trvanlivý salám, mléčné výrobky,
cukrovinky, apod.  Nemohou si však potraviny vybírat.  V přízemí této budovy je nyní také
opravována místnost, kde by mělo být později divadlo.  Úplně na závěr jsme se zastavili
v denním stacionáři centra, tedy v něčem, co se podobá našemu budějovickému fokusu. Měli
zde stejně jako my kuchyni pro nácvik vaření, společenskou místnost, ve které měli biliár,
místnost, která sloužila jako pracovna a jídelna zároveň, sociální zařízení a konečně kancelář
a nezbytnou nástěnku.  U vchodu ležela návštěvní kniha, do které se povinně musel zapsat
každý, kdo do centra dobrovolně přišel.  Zde jsme strávili příjemné poledne, pojídali jsme
housky se salámem a výbornými bavorskými okurkami a jiné dobroty a popíjeli kávu.



Seznámili jsme se jak s oběma terapeutkami tohoto centra, tak i s některými klienty a
klientkami.  Vyptávali jsme se jich mimo jiné, na jejich zážitky z Čech. Vyšlo najevo, že
někteří z nich v Čechách byli, zpravidla však pro benzín, či cigarety. Po občerstvení jsme se
začali postupně loučit, i když se nám do té dlouhé cesty příliš nechtělo.  A slíbili jsme si, že se
někdy uvidíme, třeba u nás v ČB, až nebude zima. Pan Schneider nás odvezl na nádraží, kde
jsme ještě stihly prohlédnout místní kiosk a už jsme ujížděli k domovu, cesta byla dlouhá, ale
nakonec utekla.  
Chtěla bych tímto poděkovat všem, kdo se mnou jeli a těm, kdo mi pomáhali s realizací
tohoto výletu.

6. 1. – Malování profilů

Hned první tvořivou dílnu v měsíci, jsme Danielou každý z nás,
byl odchycený, obkreslila mu profil na bílou stranu kalendáře.
Dívky a ženy si svůj „portrét“ vybarvili červeně a muži modře.
Portréty byly vylepeny na stěny prostor Fokusu s tím, že tam
budou přidány postupně všechny ostatní tváře, které Fokusem
procházejí.

11. 1. – Malování na sklo

Tentokrát jsme každý obdrželi nějaké to sklíčko s tím, že obmaluj
si podle vzoru co se ti líbí a vybarvi. Vzory byly krásné a konečné
výrobky úžasné. Během malování bylo dostatek času povídat si o
různých věcech, protože se čekalo, až sklo zaschne. Nejprve se
obkreslovalo konturou a až na závěr vybarvovalo barvami na
sklo.

11.1. - Literární klub

Odpoledne od 13.30 k nám dorazil jako obvykle p. Klimek, zajímavý byl už počet účastníků,
který činil 8 lidí. Ne všichni četli své výtvory, někteří šli jen poslouchat. Ale nebojte, jen se
nečetli básničky a próza, ale i pan Klimek přidal mnohé příběhy, které zná z pověstí a
vyprávěl o své novinářské kariéře.

11.1. - Piliny

V pozdním odpoledni, přesně v 15.30 jsme se přesunuli do Krbu, kde jsme statečně počkali na
vedoucí Pilin paní Ivanku, která jako vždy měla zpoždění. Piliny jsou specifickým útvarem,
kdy si člověk vyzkouší různé věci. Zahraje si různé role, zahraje si hry – jak pohybové tak i ty
tzv. „v sedě“. Nastane čas na to vše následně rozebrat.

31. 1. 2012 – Výlet kolem řeky – Karel J.

Minulý týden v úterý se nás ve Fokusu sešlo 5 - Zdeněk, Jana, Pavel, Agáta a já. Vyrazili
jsme na výlet k řece. Byl mráz, až praštělo, od řeky foukal studený vítr. Šli jsme okolo
Voříškova dvora, cestou jsme viděli stan, ve kterém žijí bezdomovci. Přemýšlel jsem o tom,
že já bydlím v bytě, mám teplo. Přesto jsem jim trošku záviděl možnost být v přírodě, jako na
čundru.



21.2. - Výlet do České Krumlova – autor Zdeněk S.
V úterý 21. 2. jsme vyrazili pět klientů s naším sociálním pracovníkem Tomášem T.
z Českých Budějovic do Fokusu v Českém Krumlově. Ve zdejších prostorách nás s úsměvem
na rtech přivítala slečna Pavla O., která je vedoucí tamní pobočky. Spolu s ní tu ještě byl
klient Jirka H. a sociální pracovnice Renata V. Po vřelém přivítání jsme neváhali a zasedli
jsme společně ke stolu, kde bylo již připraveno bohaté koblihové pohoštění.
O něco později dorazila ještě Jana S. Byla zde příjemná a přátelská atmosféra. Po hodině
strávené v těchto prostorách, jsme
vyrazili na procházku do města. Prošli
jsme se starobylými s t ř e d o v ě k ý m i
uličkami a prošli jsme skrze hradní
nádvoří, za kterými byl překrásný výhled
do okolí Českého Krumlova. Na
zpáteční cestě zamířily naše kroky do
č e s k o k r u m l o v s k é h o p i v o v a r u
Eggenberg. Zde jsme chvílí poseděli a
dali jsme si něco dobrého na zub. Potom
jsem se od Tomáše T. dozvěděl, že ve
Fokusu v Českém Krumlově na nás
čekají paní Daniela a klientka Iva. Pak
jsme šli zpátky na autobusové nádraží a zde jsme se rozdělili. Tomáš T. se Zdeňkem P., já a
Jitka jsme jeli autobusem do Českých Budějovic a Věrka M., Jirka H. a Karel Č. šli do
Fokusu. 

Jihostroj České Budějovice – Dukla Liberec 3:2 (-23, -23, 21, 15, 8) , 27. 2. 2012
Autor – Zdeněk P.
 Někteří z fokusu se v uvedeném termínu zúčastnili volejbalového klání, ve kterém se
ve 28. kole střetl favorizovaný domácí Jihostroj s libereckou Duklou, kdy oba týmy nastoupily
v těchto sestavách:
České Budějovice: Habr, Motys, Rojas, Fila, Sukuba, Mach, libero Juračka – Zapletal,
Michálek, Mach, Novotný. Trenér Jan Svoboda.
Liberec: Řezníček, Vodvárka, Piovarči, Beer, Hýský, Pešl, libero Kopáček –  Hadrava,

Steffan, Démar, Staněk. Trenér
Michal Nekola.
První dva sety se vyznačovaly
vyrovnaným bojem a to až do
dramatické koncovky v obou setech.
Domácí oba sety prohrály v poměru
23:25. V těchto setech Liberec
zdobily úspěšné bloky a domácí
nevěděli, jak na soupeře hrát. 
Také ve třetím setu se dařilo hostům a
vedli v něm již 13:8 a vypadalo to, že



se na domácí v tabulce dotáhnou (byl mezi nimi odstup tři body). Domácí se však nevzdávali
a bojovným výkonem set otočili a vyhráli v něm 25:21. 
Ve čtvrtém setu již byli domácí pánem na palubovce a vyhráli jasně 25:15. Pohodu z tohoto
setu si domácí přenesli také do pátého zkráceného setu a vyhráli v tie-breaku 15:8. Domácí si
tak upevnili vedení v tabulce.

9. 3. – Burza oblečení

15.3. Vaření – Boloňské špagety – Jitka S.

V 8.30 ráno se ve dveřích náhle zjevili Jitka S. a Zdeněk S. Přinesli sebou recept na dnešní
vaření, kterým byli boloňské špagety. Zjistili, jaké kuchyňské náčiní, kde leží, zkontrolovali,
jaké potraviny jsou k dispozici a které je třeba ještě koupit. Sepsal se nákup a vyrazilo se do
COOPu. Vybrali se nejhezčí rajčátka, sýr, konzervy s rajčaty ve vlastní šťávě, špagety,
kabanos ve formě kuřecích podkůvek. Připravily se mísy na nakrájená rajčátka, na nakrájený
kabanos a na nastrouhaný sýr. To už stála voda v pekáčku na plotně a čekala, až se ohřeje do
varu. V pánvi zase prskal olej a na něm se opékaly kostičky kabanosu. Přidala se rajčátka, a
když pustila šťávu, skončily tam i konzervy rajčat a na úplný závěr patřil sýr. Ten udělal
závěrečnou tečku za omáčkou. Špagety už byli al dente (akorát měkké), tak se slily a
připravily se talíře s příborem. Ňam a mohlo se jíst. Akorát na ten úklid na závěr skoro nikdo
nepočkal.

A jako Astronomie 6. Díl – Jitka S.

Jsou všechny měsíce naší soustavy stejné? Ani omylem! Samozřejmě každý je jinak velký,
některé mají i jiné tvary, ale záhady číhají
na spoustě z nich. Phobos a Deimos
patří Marsovi. Tato Hrůza a Děs, jak zní
jejich překlady z řečtiny, připomínají
Měsíc.
Když naší soustavou vyrazíme, dál
čeká Io – nejbližší měsíc Jupitera.
Jeho povrch je zbrázděn, jako kdyby měl
spousta sopek. Ale odkud bere teplo?
Stejně jako náš Měsíc nemá žhavé



jádro – tedy ani možnost, odkud by sopečné teplo čerpal. Je to z důvodu, že je tak blízko
Jupitera.
Odbočme k Jupiteru. Jupiter je první velkou planetou a současně i největší planetou sluneční
soustavy. Kolem Slunce obíhá více než pětkrát dále než Země a je v průměru téměř 12krát
větší než naše planeta. Nejlépe jej lze pozorovat kolem opozice se Sluncem, kdy je planeta
nad obzorem prakticky po celou noc. Vzhledem k tomu, že oběh Jupiteru kolem Slunce trvá
necelých dvanáct roků, opakují se opozice vždy po zhruba 13 měsících. 
Podobně jako ostatní velké planety se Jupiter svou stavbou zásadně liší od planet zemského
typu. Pod mračnými pásy husté atmosféry, které můžeme pozorovat již v menším
dalekohledu, se nachází oceán tekutého vodíku, který ještě hlouběji přechází pod obrovským
tlakem do své kovové fáze. V centru planety pak předpokládáme malé jádro z křemičitanů
a železa o velikosti srovnatelné s velikostí Země. Nejvyšší oblačné vrstvy, které pozorujeme
v dalekohledu, se skládají převážně z metanu a amoniaku. Světlé a tmavé pásy rovnoběžné
s rovníkem planety představují pak vzestupné a sestupné proudy těchto plynů. 
Nejpozoruhodnějším objektem pozorovatelným v Jupiterově atmosféře je Rudá skvrna,
obrovský oblačný vír, který zde setrvává již po dobu několika století. Je to jistá obdoba
pozemské tlakové výše (anticyklóny), ovšem nesrovnatelných rozměrů. Rudá skvrna má
eliptický tvar o délce až 50 000 kilometrů. Svůj název má od červenavého zbarvení, které se
ve svých odstínech v průběhu času mění. 
Stejně jako ostatní velké planety má Jupiter rychlou rotaci. Obrovská planeta se stačí otočit
kolem své osy jednou za necelých deset hodin. Vzhledem k tomu, že rovníkové části
atmosféry rotují o několik minut rychleji než pásy bližší k pólům, vzhled viditelné atmosféry
se stále mění. 
Nejvíce informací o planetě přinesly opět kosmické sondy, zejména pak sonda Galileo, která
prováděla výzkum z oběžné dráhy po dobu několika roků a vypustila i malé pouzdro přímo
do hlubin Jupiterovy atmosféry.  
Další planeta Saturn je bezpochyby nejkrásnější planetou sluneční soustavy. Vděčí za to
soustavě prstenců, které pozoroval již počátkem 17. století Galileo Galilei a jsou tedy
viditelné i v malém dalekohledu. Podobně jako Jupiter patří i Saturn mezi velké planety. Jeho
rovníkový průměr dosahuje téměř desetinásobku rozměrů Země. Saturn je poslední planetou,
která je ze Země viditelná pouhým okem a tedy i poslední planetou známou do druhé poloviny
18. století. Kolem Slunce oběhne téměř za třicet roků, a proto se jeho poloha mezi hvězdami
mění jen pomalu. Opozice se Sluncem, období nejlepší pozorovatelnosti, se střídají
po pouhých 54 týdnech, tedy po době jen o málo delší než pozemský rok. 
Podobně jako ostatní velké planety je i Saturn obrovská koule plynů. V jeho atmosféře
pozorujeme zejména vodík, v menším měřítku pak helium. Horní vrstvy oblaků jsou
z krystalků zmrzlého čpavku. Vnitřní stavba planety je podobná jako u Jupiteru. Saturn je
planeta s nejmenší hustotou, je dokonce řidší než voda. Podobně jako u Jupitera způsobuje
rychlá rotace zřetelné zploštění planety. Většinu informací o planetě získaly dosud kosmické
sondy Pioneer 11,  Voyager 1 a 2 a sonda Casini. 
Saturnovy prstence tvoří velmi tenká (pouze několik set metrů) vrstva drobných částic
tvořených krystalky ledu, kosmického prachu až po balvany několikametrových rozměrů,
které obíhají kolem planety ve tvaru prstence jako obrovská soustava miniaturních měsíců.
Protože jsou prstence skloněny k rovině Saturnovy dráhy, můžeme je v průběhu let pozorovat
z nadhledu či z podhledu. Původ prstenců není dosud jednoznačně vysvětlen, pravděpodobně
jsou zbytkem původního materiálu, který se pro svou blízkost obří planetě nemohl zformovat
do tvaru většího měsíce. 
Saturn má rozsáhlou rodinu měsíců. Pouze osm z nich jsou však tělesa překračující svými
rozměry stovky kilometrů, ostatní jsou drobné objekty o velikosti pouhých několika málo



kilometrů. Největším měsícem je Titan, je jen o málo menší než planeta Mars. Titan má
hustou atmosféru a v programu sondy Cassini je i vysazení výzkumného pouzdra na povrchu
tohoto měsíce. Co asi číhá za věčnými mračny měsíce Titanu? Podle skladby atmosféry, jejíž
údaje zaslala sonda, tam panuje stejné podnebí jako kdysi na Zemi. Bude z Titanu jednou
druhé těleso vhodné pro život? Společně ještě ve vesmíru prožijeme mnohá dobrodružství.

Aktivity ve Fokusu

O nás s námi

O nás s námi je každoměsíční setkání první pondělí v měsíci,
kdy se člověk dozví novinky z provozu kanceláře. Může si
sám říct, co se mu líbí, nelíbí, o co by stál. Jeden z účastníků
zapisuje na počítači a zbylí a i on/a sám/a se může přidat.
Výsledek jednání se vytiskne a pověsí na nástěnku. Tam je
k dispozici po celý měsíc k nahlédnutí. Takže kdo chce
pohnout a změnit osud, může začít tím, že navštíví O nás
s námi. Změní ho tím, že si naplánuje, co by rád absolvoval.

Což takhle dát si sóju

Sója je plodinou budoucnosti, je slyšet z mnoha stran. Sama o sobě je to plodina podobná
fazoli. Vyrábí se z ní ale tofu a stejnojmenná sója. O tofu už jsme si povídali a o sóje si
povíme dnes. Sója stejně jako tofu je bez chuti, navíc aby se dala jíst, se musí uvařit ve vodě.
Sója, o které mluvíme, není už luštěnina, ale jakési hnědé sušené „polštářky“ přichystané na
vaření. Jsou různě velké od kostiček, plátků po větší kousky.

1) Sójová chuťovka

Nejjednodušším jídlem ze sójových kostek je sójový guláš. Recept je stejný jako klasického
guláše, jen sóju je třeba předem ovařit s kostkou vývaru. Po ovaření a ocedění, pokračujeme
tím, že na oleji opečeme cibuli, přidáme sladkou papriku a zalijeme vodou, vložíme kostky,
oloupané na kostky nakrájené brambory, konzervu fazolí (bez té vody) a sůl. A pak vaříme tak
dlouho, dokud vše není dostatečně měkké.

Pro 2 Cena Pro 4 Cena
Sójové kostky 1/2 kostek 12,- 1 kostky 12,-
cibule 1 - 2 6,- 2-3 8,-
Sladká paprika Trochu 10,- trochu 10,-
Kostka vývaru 1 kostka 15,- (celé balení) 1 kostka 15,- (celé balení)
Brambory 2 - 3 8,- 3-4 10,-
Konzerva fazolí ½ 15,- 1 15,-
Sůl 1 4,- 1 4,-
Olej trochu 30,- (celý) Trochu 30,- (celý)
Celkem Pro 2 90,- Pro 4 104,-



2) Ach ta sója

Na recept jsou třeba sójové kostičky. Pokud vám zbyla ta nějaká kost s kusem masa, tak
doporučuji uvařit společně. Nezapomeňte osolit. Vaříme 20 minut. Mezitím rajčata nakrájíme
na kostky, vyndáme kečup, olej, nastrouháme sýr na hrubším struhadle. Dáme vařit špagety na
15 – 20 minut. Na větší pánev s olejem vložíme rajčata na kostky, na středně velkém plameni
začneme dělat, přidáme sóju a obrané kousky masa z kosti. Když rajčata pustí šťávu, přidáme
kečup a dál 10 minut pokračujeme. Špagety ocedíme, a než úplně vypneme omáčku, vložíme
nastrouhaný sýr a s omáčkou smícháme, to udělá ještě lepší chuť.

Pro 2 cena Pro 4 Cena
Sójové kostky ½ kostek 12,- 1 kostky 12,-
Kost s masem
Sůl 1 4,- 1 4,-
Rajčata 4 30,- 6 50,-
Kečup Trochu 20,- Trochu 20,-
Olej Trochu 30,- trochu 30,-
Tvrdý sýr 20 dkg 25,- 30 dkg 35,-
Špagety 1/3 špaget 15,- 2/3 špaget 15,-
Celkem Pro 2 136,- Pro 4 166,-

3) Sója jako burger

Na recept je třeba koupit větší kousky sóji. Potom 2 - 6 kusů dát vařit do vody s půlkou
vývaru. Brambory oškrabat a dát také vařit. Sóju vaříme ca 20 minut, pak ji ocedíme a
necháme vystydnout. Je třeba vzít sýr typu Camembert, ten rozkrojíme podélně na půl. Mezi
tyto dvě půlky vložíme vystydlou sóju. Dvě půlky složíme zas k sobě. Vznikne jakási obdoba
burgru. Mezitím se nám dovařili brambory, ty dáme ocedit. Připravíme si trojobal – mouka,
vejce, strouhanka a každý sýr obalíme v tomto trojobalu. Doporučuji obalit dvakrát po sobě,
aby se sýr méně roztékal. Na pánvi s olejem opečeme. A ňam můžeme ochutnávat.

Pro 2 cena Pro 4 Cena
Sójové plátky 2- 4 kousky 20,- 4 – 6 kousků 20,-
Vývar 1/2 kostky 1/2 kostky
Brambory 6 – 8 15,- 8 - 10 20,-
Sýr Camembert 2 - 3 75,- 4 - 6 145,-
Mouka polohr. trochu 10,- Trochu 10,-
Vejce 2- 3 10,- 4 - 6 20,-
Strouhanka Trochu 15,- trochu 15,-
Olej Trochu 30,- trochu 30,-
Celkem Pro 2 175,- Pro 4 260,-

Co jste chtěli vědět



Psychologie barev – 3. díl

Povaha a význam barev
Každá barva má svou povahu a význam. Zde jsou uvedeny základní:
 žlutá - povzbuzuje, osvobozuje, přináší uvolnění, pocit souladu, harmonie, působí

vesele a otevřeně; je chuť, znamená ego, já, je spojována s pupíkem
 oranžová - je slavnostní, vyvolává pocit radosti, je spojena s představou slunce, tepla,

bohatství, zlata, úrody; oranžová je spojována se zrakem, s podbřiškem, znamená
ukázat se, podporuje chuť k jídlu

 světle zelená - působí přirozeně, ale někdy i jedovatě, je spojena s představou chladu,
vlhka, ticha, rostlin

 tmavozelená - uklidňuje a chrání, ale také omezuje, je přátelská, dává pocit bezpečí a
naděje

 tmavomodrá - klidná, vážná až skličující, barva dálek, hloubky, rozjímání a smutku
 světlemodrá - působí přívětivě, vyvolává představu oblohy a vzduchu, ticha a touhy
 modrá je spojena se sluchem a znamená komunikaci, na člověku je spojována se

štítnou žlázou
 červená - vzrušující, energická, prudká až náruživá, silná, mocná, spojená s

představami ohně, krve, nebezpečí, lásky, hluku; červená je spojována s hmatem, ale i
genitáliemi, znamená energii, v reklamě se využívá červená jako vnadidlo - vyvolává
chuť si na výrobek sáhnout

 purpur - působí důstojně, hrdě, vznešeně, povzbudivě, je spojen s představou
spravedlnosti a majestátu

 fialová - neklidná, znepokojivá, melancholická, tajemná, osobitá, náročná; je
spojována s intuicí a nesmyslem znamená pochopení, na člověku je spojována s čelem

 světle fialová - působí začarovaně, rozpolceně, slabošsky, je to barva magie,
melancholie, opojení

 hnědá - střízlivá, mlčenlivá, solidní a vážná, realistická, spojená s představou jistoty a
pořádku, domova, tradice, zdrženlivosti

 šedá - netečná, smutná, spojená s představou chudoby a pokor
 bílá - neurčitá, nejistá, spojená s představou nevinnosti a čistoty
 černá - barva vzdorného protestu, zlého tajemství, nicoty, smrti
 zelená je spojována s čichem, znamená city, emoce, je spojována se srdcem
 Je dokázané, že pokožka je světlocitlivá - na několika univerzitách prováděli pokus

vždy se stejným výsledkem. Posadili nevidomého člověka do modře vymalované
místnosti - teplota mu poklesla o X stupňů celsia, následovně ho posadili do červeně
vymalované místnosti a teplota opět stoupla, ba i přerostla normál. To poukazuje také
na to, že vnímáte člověka, i když jste k němu zády.
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Fotogalerie

Historie Českých Budějovic

Katedrální chrám sv. Mikuláše

Chrám sv. Mikuláše, který se nachází v rohu náměstí hned vedle vysoké Černé věže, byl
původně městským farním kostelem. Tento kostel byl založen roku 1297, tedy brzy po
založení Českých Budějovic. Z této doby dodnes stojí obvodové zdi polygonem uzavřeného
vysokého chóru. V letech 1518 – 35 byl kostel sv. Mikuláše přestavěn na pozdně gotické
síňové trojlodí. Po požáru v roce 1641 došlo k přestavbě kostela. Tato přestavba probíhala do
roku 1649 a interiér chrámu byl nově zaklenut a ozdoben raně barokním štukem.
Západní průčelí kostela je bohatě členěno. Vysoký štít byl upraven v letech 1686 – 88
stavitelem Giacomo de Maggi. Na výzdobě štítu se podílel sochař Tomáš Zeisl. V ose obou
bočních lodí se nachází barokní kaple, které byly upraveny v 18. století. V jižní kapli si
povšimněte nástropní fresky Smrt Panny Marie, která byla vytvořena roku 1740. Vybavení
kaple pochází z 18. století. Vzácný je i hlavní oltář od Leopolda Hubera z roku 1791. Oltářní
obraz pochází ze staršího oltáře a roku 1649 jej vytvořil Jiří Bachmann. Povšimněte si také
bohatě vyřezávané rokokové kazatelny, která byla do Českých Budějovic přivezena roku 1785
z pražského kostela Kajetánů.

Já, pes



Pomáháme lidem

  „Ahoj lidi, jmenuji se Asta. Je mi osm let a jsem čistokrevný retrývr.“ Když jsem
odešla, od své mámy bylo mi teprve pár týdnů.  Já i mí sourozenci jsme byli, již předem
předurčeni k tomu, že se z nás po výcviku stanou vodící psi, kteří budou nevidomému člověku
průvodcem i přítelem.

Všichni jsme dostali nějaké jméno, mě začali říkat Asta. Ze začátku, jako ostatní mí
sourozenci jsem hodně spala a pila mámino mléko, abych měla brzo hodně síly a mohla
poznávat tento nový svět, ve kterém jsem se tak najednou ocitla. Nic jsem o něm nevěděla a
toužila jsem se s ním seznámit.  Když jsem se trochu rozkoukala kolem sebe, zjistila jsem, že
je nevýhoda být takhle malá, neboť mi dalo velkou práci se dostat tam, kam jsem zrovna
chtěla.  Pokud jsem tedy zrovna nespala a nepila mámino mléko, nebo nezkoumala tento svět,
hrála si se svými sourozenci a skoro vždy jsem provedla nějakou štěněčí neplechu.  Zlobila
jsem nejen mámu, ale i své páníčky. Týdny však ubíhaly a my jsme rostli, jako z vody. Nic
netušící jsem si užívala své psí dětství, které mělo za nedlouho skončit. Myslela jsem si, že
zůstaneme všichni pohromadě, tak jak jsme doposud. Nevěděla jsem, že přijde jednou den,
kdy se naše cesty rozdělí.
  Pár týdnů po našem narození k nám přišli nějací lidé. Nevěděla jsem, proč tu jsou,
odkud přišli, ani co tu u nás chtějí. Začali si nás
prohlížet a mazlili se s námi. My jsme raději utekli k
mámě. Páníčci však museli vědět, proč tu jsou,
neboť jim dovolili si nás odnést. Byli jsme smutní,
že už nebudeme s maminkou. Kdybych jim
mohla utéct! Nešlo to. Nevěděla jsem, kam nás
vezou.

Když jsme dorazili na místo, přivítal nás
psí štěkot.  Nic netušíce jsme se najednou
ocitli ve výcvikovém středisku pro vodící psy. 
Později jsem se dozvěděla, že ti lidé jsou z
o r g a n i z a c e nevidomých a slabozrakých.
Pokud projdeme testem a potom i výcvikem
stanou se z nás velice cenní pomocníci.

V ý b ě r rozhodně není náhodný. Den,
který rozhodne o tom, jaké štěně bude
nejvhodnější, přijde v sedmém týdnu po narození.
Právě v tomto věku totiž lze dobře odhadnout, jak se bude vyvíjet naše povaha, i když víme o
světě zatím velmi málo.  Záleží na prostředí, kde je test prováděn, a na znalosti chovů i na
úrovni chovatelských podmínek.  Je třeba vyloučit náhodné vlivy počasí, a přítomnost dalších
lidí. Ani poté není jisté, že z nás budou vodící psi; nenahraditelní pomocníci nevidomého
člověka.
  O vybraná štěňata pečují rodiny pěstounů – dobrovolných spolupracovníků organizace.
Ti se starají o naši výchovu od osmi týdnů až do jednoho roku, kdy je pro nás důležitá
společenská výchova, v těsném kontaktu s lidmi.  Musíme být zásadně odchováni v bytě, v
celodenním styku s lidmi, tak aby se pro nás člověk stal nejbližším partnerem a společníkem. 
Každé dva měsíce se koná setkání štěňat s našimi předvychovateli  ve výcvikovém středisku.
Na těchto setkáních se pozoruje, jak se vyvíjí naše povaha i zdravotní stav a jak zvládáme
základní psí dovednosti.  Pak následuje sbírání zkušeností v rušných ulicích města, v
budovách, dopravních prostředcích apod. Pokud vše probíhá hladce, kolem našich prvních
narozenin dojde k loučení s naší dočasnou rodinou. I když jsou všichni připraveni, že den



rozloučení jednou přijde, někdy ukápne i slzička.  Pak jsme zařazeni do smečky psů ve
výcviku, kde si po boku nových psích kámošů musíme zvyknout na psí internát. V současné
době tvoří naši smečku dvacetčtyři psů ve výcviku, a čtyřicetčtyři kamarádů je na
převýchovném kursu. 

Během pobytu ve výcvikovém středisku se z nás stanou "odborníci" v oboru průvodce
a společník zrakově postiženého člověka.  Nevíme co nás v životě čeká, proto musíme být
připraveni na kontakt s různými lidmi. Musíme si zvykat na různé hlasy i chování. Člověk se
pro nás musí stát tím nejpříjemnějším partnerem. Při společném výcviku specialisté vytipují
případné konfliktní jedince, kteří by měli tendence napadat jiné psy. Tato vlastnost je u nás
vodících psů naprosto nepřijatelná. Každým rokem také soutěžíme v dovednostních
přeborech.  V roce 2001 jsme byli pozváni, jako hosté na Mistrovství Slovenské republiky,
které se konalo v Bratislavě, zde se našemu výběru podařilo vyhrát a přivést domů vítěznou
trofej. Nezískali jsme však titul mistra republiky, poněvadž jsme příslušníci cizího státu.
Svým vítězstvím jsme tak dokázali potvrdit naši dobrou pověst, na kterou jsou naši
vychovatelé náležitě pyšní.
      Slabozrakým a nevidomým lidem usnadňujeme spolehlivý pohyb v terénu tím, že se
vyhýbáme různým překážkám. Vyhledáváme a upozorňujeme také na místa, jako jsou dveře či
schody. Vzájemná souhra je velmi důležitá, ale nedokážeme všechno. Problémem se pro nás
stává neoznačený přechod pro chodce nebo orientace v neznámém prostředí. Ne každý však
ví, jak lze nevidomému se psem pomoci. Zde je drobná rada. Stojíme-li na chodníku před
přechodem, zcela postačí informace o tom, že nic nejede a můžeme přecházet. V žádném
případě se nás vodících psů není třeba bát. Odcházíme z výcvikového střediska do činné
služby, jako psi nekonfliktní a pro své okolí zcela bezpeční.
      Stáváme se mostem spojujícím svět vidomých a nevidomých lidí. Pro zrakově postiženého
člověka jsme určitou součástí samostatnosti a nezávislosti, jsme pro něj nejen průvodcem
ochotným kdykoli se vydat na cestu, ale i společníkem dvacetčtyři hodin denně. Nevidomý,
který se začne po ulici pohybovat s námi, je daleko více oslovován lidmi, kteří ztrácejí a
ostych. Často se stává, že nevidomí získávají nové známé a přátele z okruhu "pejskařů" v
místě bydliště.

Kde domov můj – Jižní Čechy

Písek  - 2.díl

Pod Habsburským žezlem
Kostel Povýšení svatého Kříže
Po pražské defenestraci roku 1618 se Písek přidal na stranu stavů. To mělo za následek
vypálení píseckých předměstí a okolních vesnic císařskými oddíly v březnu 1619. V průběhu
třicetileté války bylo město několikrát obléháno, ostřelováno a nakonec vydrancováno
postupně generálem Buquoyem, Mansfeldem a rok nato Maxmiliánem Bavorským. Během
každého dobytí bylo město vypáleno a obyvatelstvo téměř vyvražděno.
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Roku 1623 byl dosazen jako
správce města c í s a ř s k ý
generál Martin de H u e r t a ,
lidově přezdívaný " P o b e r t a " ,
který pomocí t y r a n i e
obyvatelstva začal P í s e c k é
obracet na k a t o l i c k o u
víru a celkově má na svědomí
ožebračení města. Rok po
správcově smrti bylo město
o p ě t o v n ě us tanoveno
jako krajské město a roku 1641
mu byly navráceny některé královské výsady, ale s výslovným dodatkem, že je může využívat
jen katolická část města. Počátkem 18. století došlo k finančním problémům města a k řádění
moru v okolí. Jako projev díku, že bylo město uchráněno morové vlny, nechali Písečtí
vystavět na Malém náměstí mariánské sousoší.
Znovu byl Písek postižen válkou, kterou zažil v letech 1741 až 1742, kdy zde byla umístěna
francouzská posádka vracející se z Prahy, proti které vyrazilo rakouské vojsko. Písečtí se báli,
že bude město opětovně dobyto, vypáleno a zničeno, a slíbili Panně Marii, že když bude
město ušetřeno, budou každoročně provozovat městskou slavnost. Ta byla po roce 1991
obnovena. 
Roku 1778 bylo ve městě zřízeno gymnázium, roku 1860 přibyla česká reálka a roku 1866
bylo na radnici zřízeno české úřadování. 1861 byla zřízena první česká vyšší dívčí škola, 1870
první škola rolnická, 1884 škola revírnická a v roce 1899 první škola lesnická.
Národní obrození v Písku probíhalo zásluhou vynikajících osobností velmi intenzivně. Byl
zde dokonce vydáván časopis Poutník od Otavy, který pak nahradil Otavan. K povzbuzení
národního vědomí přispělo i založení tělocvičné jednoty Sokol roku 1868.
Koncem 19. století prošel Písek průmyslovým rozvojem, byla zde založena průmyslová
výroba fezů, papírna, tabáková továrna a v okolí města se stavěly komunikace. Roku 1875 byl
Písek spojen železnicí s Prahou. Roku 1884 bylo založeno městské muzeum a v roce 1887
zavedl Písek jako třetí město v Čechách elektrické osvětlení obloukovými lampami Františka
Křižíka. Následujícího roku byla uvedena do provozu městská vodní elektrárna. V tomto
období byl Písek krajským městem Prácheňského kraje, ale vinou vzdálenosti od hlavní
železniční tratě se nestal významným městem.
20. století
K vyhlášení samostatné republiky došlo v Písku podobně jako v některých dalších městech již
14. října 1918, kdy probíhala generální stávka. Následně ale železničáři z Prahy přivezli
informaci, že republika vyhlášena ještě nebyla, a tak se Písečtí rozešli a do města byla
přemístěna maďarská vojenská posádka, která začala vyšetřovat události převratu.
Písek navázal na svou předválečnou tradici a zůstal vyhledávaným místem pro studenty, letní
hosty i pro důchodce, kteří zde hodlali strávit klidné stáří.
Nacistická okupace přinesla Písku velké strádání. Mnoho lidí zahynulo na bojištích,
popravištích a v koncentračních táborech; někteří obyvatelé se zúčastnili domácího i
zahraničního odboje. Okupaci ukončil příchod amerických vojsk 6. května 1945 večer.
Sovětské jednotky dorazily do města až 10. května. 
Po II. světové válce se tvář Písku začíná rychle měnit, ve městě je založena textilní firma
JITEX, Kovosvit, Elektropřístroj, staví se jatka, rozvíjí se dřevařský průmysl atd. Začíná také
rozvoj a stavba nových budov a sídlišť (Jih a Dukla, zástavba na nábřeží 1.máje). Vzniká
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lávka spojující sídliště Dukla a zástavbu na nábřeží, vyrobená z betonových panelů a zavěšená
nad řekou Otavou.
Při povodních v srpnu 2002 byl poničen kamenný středověký most, ale díky tomu, že byl roku
1995 ukotven do skály pod řekou, nápor vody vydržel.[7] Nebyl zasažen jenom Kamenný
most, ale také lávka u sídliště, v noci při povodních voda dosáhla její konstrukce, přišla o
zábradlí (původně bílé) a lávka byla nakloněna na stranu. Byla zrekonstruována a dostala nové
zábradlí (foto sídliště). Na místě dnešního parkoviště (viz foto sídliště) na Dukle stála velká
nevyužívaná (z větší části) budova, která musela být kvůli porušené statice stržena. Dne 8.
května 2006 byl v Písku odhalen památník českým letcům v Anglii, většinou rodáků z Písku,
či z jeho blízkého okolí. Písek se může pyšnit vybudovanou infrastrukturou, zejména se může
pochlubit jako jedno z málo míst, kde je vybudován kamerový systém.

Kvíz

1. Čím se zabývá numismatika?
a) mincemi
b) mechem
c) ptáky

2. Co znamená slovo filosofie?
a) nauka o známkách
b) nauka o motýlech
c) láska k moudrosti

3. Jak se jmenovalo písmo, kterým psali Sumerové?
a) hieratické
b) klínové
c) fonetické

4. Na co psali Sumerové?
a) papyrus
b) papír
c) hliněné destičky

5. Jak se jmenovali psi babičky Boženy Němcové?
a) Turek a Syrl
b) Sultán a Tyrl
c) Tatar a Simon

6. Kdo zavedl v českém jazyce nabodeníčka a spřežky?
a) Jan Ámos Komenský
b) Jan Palach
c) Jan Hus

7. Kdy k nám přišli věrozvěsti?
a) 863 n. l.
b) 753 n. l.
c) 530 n. l.
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8. Jak se jmenuje nejstarší pyramida v Egyptě?
a) Imhotepova
b) Chufevova
c)  Džoserova

9.  Kdo to byli faraóni?
a) kněží v Egyptě
b) vojáci
c) vládci

10. Kde vynalezli střelný prach?
a) v Indii
b) v Číně
c) v Británii

Náš literární koutek – Jana Š.

Rudé květy

Vyprávěla víla mi,
že zlaté srdce máš.
Dívky prý máš velmi rád.
Květiny nosíš jim,
rudé květy prý.
Ty květy, trny mají.
Lásku, krásu a bolest
v sobě ukrývají.

Lásky moře mám
bolest má
je jako oceán.
Kdo utiší tu bouři
v duši?
Čekám ….
….čekám na prince

Jen jednou…

Jen jednou jít.
Ráj  poznat. 
Šťastná  být.
Vedle tebe usínat,
probouzet se, snít.

Hříšné myšlenky,
krásný je sen. 
chci s tebou prožít.

Toulat se v oblacích.
Jít  cestičkou,
okvětními lístky posetou.
S tebou, jen jednou.

Výskat tvoje vlasy
do dlaní vzít tvou tvář.
Podívat se ti něžně do očí, 
radost vidět v nich, 
šťastná za tebe byla bych

Střepy nesbírá, na zemi ležet je nechává.
Ať sehne se pro ně ten, co srdce jí  dá
ať sehne se pro ně ten, co navrátí jí sen.
Ona pro něj žila, živa z něho byla.

Podat ti ruce
v náruči tvé být
ochutnat tvé polibky
slyšet tvé srdce  bít
jen jednou …
              chtěla bych …

Zrádná kapka

Četl jsi psaní, gejzír slov 
co prýštily ze srdce.
Řádky psané
s láskou nezměrnou.



Dojetí těžko šlo skrýt
slzy se ti draly do očí, 
snažil  ses je přede mnou  utajit.
Chlapy prý nebrečí,
jen na řasách jim roztává sníh.

Ta zrádná kapka v očích tvých
byla pro mě odměnou,
za to že  psala jsem je
s láskou nezměrnou

Další list tu leží před tebou
psaný opět s láskou nezměrnou 

Srdce jako hrad  

Pootevři svá ústa, 
ať mohu v nich zůstat. 
Otevři srdce své, 
ať mohu bydlet v něm. 
Tvé srdce je dům, nedobytný hrad,
hradby kolem něj vůbec se mi nelíbí. 
Ty hradby kolem něj chrání srdce tvý před
city,
Nevzdám se! Zbořím je!

Tisíc střepů

Před časem
na tisíc střepů rozbil se dívce životní sen
Rozplynul se.
Srdce tiše bije. Tělesná schránka žije.
Duše její umřela. Ne, není pro co žít. Tiše
odešla.



Na zamyšlení

Jednoho dne požádala jistá učitelka své žáky, aby napsali na kus papíru veškerá jména svých
spolužáků a vedle jmen nechali volné místo.
Pak řekla svým žákům, aby přemýšleli, co je na každém kamarádovi nejmilejší – a TO ať
napíší vedle jména.
Až po celé hodině byli žáci s tímto úkolem hotoví, odevzdali listy učitelce a opustili třídu.
O víkendu rozepisovala učitelka pro každého žáka jeden list, připsala poznámky všech
spolužáků a v pondělí rozdala hotovou práci žákům. Ti se všichni po chvilce čtení usmívali. 
„Skutečně?“, slyšela šepot. „Ani jsem nevěděl/a, že někomu něco znamenám!“ a „Nevěděl/a  
jsem, že druzí mne mají rádi“, to byly komentáře. Nikdo více o listinách nehovořil.
Učitelka nevěděla, zda si žáci mezi sebou pověděli o obsahu listin, zdali o tom se svými rodiči
diskutovali, ale to nevadí. Cvičení splnilo svůj účel. Žáci byli spokojeni sami se sebou a
s druhými.

Několik let poté jeden z žáků zemřel, učitelka šla na
pohřeb. V kostele bylo přeplněno dobrými přáteli
zesnulého. Jeden po druhém, kdo miloval a znal tohoto
mladého muže, se zastavil před rakví, aby se poklonil.
Učitelka šla jako poslední, modlila se před rakví – tu byla
oslovena:“Vy jste byla Markova učitelka matematiky?“,
pokývla:“ano.“ Dále slyšela:“Mark o Vás často hovořil.“
Po pohřbu se shromáždili bývalí spolužáci Markovy - i
jeho rodiče tu byli - čekali na tento okamžik…“ Chceme
Vám něco ukázat“, řekl otec a vyndal peněženku.
„Toto se našlo, když Mark tragicky zahynul.  Mysleli

jsme, že to poznáte.“ Z peněženky vytáhl velice opotřebovaný list papíru, podlepeného,
mnohokráte poskládaného. Aniž by to učitelka blíže prohlížela, věděla, že je to jeden z těch
papírů, kde byla napsána krásná slova jeho spolužáků. „Chceme Vám tolik děkovat“ řekla
Markova matka. „Jak vidíte, Mark si toho vážil.“ Kolem učitelky byli všichni bývalí žáci –
Charlie se malinko usmívala a řekla:“Také ještě mám svoji listinu, je v horním šuplíku mého
psacího stolu.“
Manželka Jindřicha řekla:“Jindřich mne prosil, abych nalepila listinu do našeho svatebního
alba.“ „Já mám svoji listinu také ještě“, řekla Monika. „Je v mém deníku.“ Pak sáhla Irena do
svého notýsku a ukázala omšelou listinu ostatním. „Stále to mám u sebe“, řekla Irena a
dodala:“Myslím, že jsme si všichni tyto papíry schovali.“ Učitelka byla dojata, musela si
sednout, plakala. Oplakávala Marka, myslela na jeho přátele, kteří Marka už nikdy neuvidí.
Mnohdy zapomínáme ve spolužití s našimi blízkými, že každý život jednou končí a že nevíme
dne ani hodiny. Proto bychom měli říci lidem, které milujeme, o které máme starost, že jsou
něčím zvláštním a důležitým.

Po-čas-ník

Počasí - jev duha – autor Zdeněk P.



Ačkoliv se nám sluneční světlo nejčastěji jeví jako bílé, ve
skutečnosti je složeno z mnoha barev (červené, oranžové, žluté,
zelené, modré, indigové, fialové), které odpovídají různým
vlnovým délkám. Jsou to složky světla, které se objeví, jakmile
slunce osvítí clonu dešťových kapek. Čím více je slunce na
obloze, tím méně se duha zdvihá nad horizont. Jev je tedy
častější ráno a navečer.
Jak déšť rozptyluje světlo
Když sluneční paprsek proniká do dešťové kapky, lomí se, tedy
mění směr. Uvnitř kapky e toto světlo odrazí, a když z ní
vychází, opět se láme.
Každá vlnová délka má jiný úhel lomu. Bílé sluneční světlo je
tedy rozloženo každou dešťovou kapkou na několik svazků
barevného světla, pokrývajících celé viditelné spektrum, od
červené po fialovou. Pro pozorovatele má každá kapka jen
jednu barvu, ale ohromné množství těchto maličkých složek vytváří v jeho oku celou paletu
barev: duhu.
Dvojitá duha
Někdy se uvnitř téže dešťové kapky vytvoří dvojitý odraz. V takovém případě se nad první
duhu vytvoří sekundární, vedlejší duha, která je méně jasná a má opačné řazení barev.

Pěstování rostlin aneb Adéla ještě nevečeřela – autorka Slávka P.

Brambořík

Květina připomínající malé děvčátko, dívající se k zemi a špulící pusu k polibku.
  V anglických pramenech je o bramboříku zmínka již v roce 1735 s tím,že kvete za čtyři až
pět let po výsadbě.
 Brambořík patří mezi oblíbené hrnkové (hlíznaté) rostliny, u nichž známe trpasličí /20 –
25cm) i velké (30 -40 cm) bohatě kvetoucí rostliny.
 Tato rostlina miluje chlad, proto je vhodné tuto
rostlinu umístit na zastíněné severní okno v chladnější
místnosti. Též nesnáší velké zalévání na hlízu, i když
zálivka má být důkladná,jinak by uhnila. Zálivku pokud
možno do misky a po půlhodině vylít.
 Rostliny si můžeme vypěstovat sami, a to ze semen
nebo dělením hlíz.
Pokud je možnost dát v létě brambořík ven, tak na
krátkou dobu a stinné místo.
 Nemoci:
Plíseň šedá – hutný šedý povlak, proti sobě nedá bojovat
Malé listy a málo kvete – špatná výživa,ale pozor, nepřekračovat dávkování hnojiva
Suché skvrny na listech – přílišné slunění
Mšice – použít některý z insekticidů.
 Brambořík nesnáší prostředky na lesk listů, stačí na očištění štěteček a čistá voda.

Rozhovor o Vánočních trzích se Z.Kuvikovou



Dobrý den 8. a 9. 12. se Fokus rozhodl uspořádat prodej výrobků na náměstí na vánočním
trhu, který tam celý advent probíhá. Odkud jste dostali tak dobrý nápad?
Dobrý den, nápad nebyl náš, dostali jsme nabídku o Magistrátu města, od paní Šárky
Kovárnové, s tím, že jsme se rozhodli nabízet dva dny výrobky z naší sociálně terapeutické
dílny.  

A co místo na náměstí. Kdo jej podstoupil?
Magistrát města pronajal stánky právě pro neziskové organizace, které tak mohly prezentovat
svoji činnost a nabízet práci svých klientů. Kdo byl pronajímatelem stánků bohužel nevím. 

Slyšela jsem, že jste hned první den měli velkou tržbu 2200,-. Co druhý den? A jaké bylo
celkové skóre?
Ano, v průběhu obou dnů jsme utržili cca 4 500 Kč, které použijeme na nákup materiálu pro
další práci v dílně.

Plánujete tedy podobnou věc i v příštím roce?
Pokud dostaneme takovou nabídku, určitě se opět rádi zúčastníme. 

Ještě 19.12. máte jeden den prodeje výrobků u Beránka. Tam se asi podobný výsledek nedá
očekávat?
U Beránka je výdělek dost nepředvídatelný, necháme se překvapit. 

U Beránka je Vaše stále prodejní místo. Pořádáte tam nejen Vánoční, ale i Velikonoční
prodej, ale i TDZ. S kterou z těchto akcí tam máte největší úspěch?
Určitě s TDZ, myslím, že je jedinečná hlavně v tom, že to není pouze prodejní akce.  Zároveň
nám umožňuje prezentovat nejen naše o. s., ale i různé zajímavé filmy o lidech s duševním
onemocněním a také díla na téma duševní nemoc, duševní zdraví. 

A na závěr se zeptám, co Váš e-shop jaký ten má ohlas?
E-shop se teprve rozjíždí, zatím se snažíme nastavit jeho správné fungování. Mezi
internetovými obchody jsme přece jenom popelkou. 

Slavní nemocní

Infarkt nebo alkohol?

Václav IV.

Podivný a náhlý konec vzal Karlův nejstarší syn a následník Václav IV. Na sklonku července
1419 ho na Novém Hradě u Kunratic zastihla zpráva, že se husité v Praze vzbouřili a vyházeli
jím dosazené konšely z oken novoměstské radnice. Král na to reagoval nepříčetným vztekem.
V návalu zuřivosti dokonce málem probodl dýkou jednoho ze svých šlechtických důvěrníků,
který si dovolil utrousit ironickou poznámku. Výbuch královského hněvu skončil podle všech
příznaků lehkým mrtvičným záchvatem.



V příštích dnech se však zcela zhroucený Václav spokojil s omluvou novoměstské obce a
potvrdil nově zvolenou novoměstskou radu. To už zcela propadl duševní depresi a
melancholickým náladám, občas provázeným nevolnostmi a zvracením. Historici to zpravidla
přičítají utrpěné lehké mrtvici. Pravděpodobnější však je, že král už byl zcela zničen
alkoholem. Dne 15. srpna se mu poněkud ulevilo a požádal o zpovědníka. Zřejmě tušil, že

přichází jeho konec. Následující den, 16. srpna 1419, si
Václav IV. postěžoval pouze na bolest v levé ruce. Krátce
po poledni byl však stižen dalším záchvatem mrtvice. Celé
tělo mu zkroutila hrozná bolest. Podle svědectví
podkomořího Jana Bechyně následovala strašná
tříhodinová agónie, až král, jak napsal kronikář Vavřinec z
Březové, „poražen jsa šlakem, s velkým křikem a řvaním
jako lvovým náhle jest umrtven…“
Známý lékař a spisovatel profesor  Josef Thomayer
počátkem 20. století soudil, že příčinou panovníkova skonu
byla angina pectoris a srdeční infarkt vyvolaný rozčilením
ze zprávy o novoměstské defenestraci. Oproti tomu
neurolog profesor Ivan Lesný připomněl, že „řvaní jako

lvové“ obvykle nedoprovází infarkt myokardu, ale může být úvodním symptomem
epileptického záchvatu. Takovými záchvaty podle něj trpívají alkoholici a mnozí při nich také
umírají. Další odborník, psychiatr profesor Eugen Vencovský se zase naopak přiklonil ke
staršímu názoru profesora Thomayera. Připomněl, že u Václava IV. nedošlo k žádným
typickým projevům epileptického záchvatu – ke křečím horních a dolních končetin, slinění,
pokousání jazyka, pomočení atd. Souhlasil však s  názorem, že osmapadesátiletý Václav IV.
se stal obětí chronického alkoholismu.

Svobodné Jižní Čechy

Římov – 2.díl

Minule jsme si začali vyprávět o Římově a ukázali jsme si na fotkách nádhernou křížovou
cestu, která je umístěna do okolí Římova. Římov je velice známým poutním místem, kde se
nachází unikátní křížová cesta z 2. poloviny 17. století. Založil jí jezuitský lékárník Jan Gurre.
Její jedinečnost spočívá jednak v citlivém umístění do krajiny (jedinečná ukázka tzv. barokní
krajiny) a jednak v tom, že je co do vzdáleností a umístění skutečnou kopií pravé křížové
cesty v Jeruzalémě. Na 5 kilometrovém okruhu stojí celkem 25 kapliček (původně s
dřevěnými sochami). Centrálním bodem celé křížové cesty je poutní kostel sv. Ducha s ambity
a zvonicí. Za pozornost stojí před ním stojící Gurreho lípa, která byla vyhlášena stromem roku

2008. Její stáří se odhaduje na 650 let. Milovníci mašinek
si zase přijdou na své v místním muzeu Roubenka, kde je
umístěno velké modelové kolejiště pana Höchtla.
Křížová cesta je velice pěkně rozmístěná do malebné
krajiny. Mimo velikonočních svátků zde vládne opravdový
klid, místo není příliš turisticky vyhledávané. O to víc ale
bylo bohužel v poslední době vyhledáváno zloději a
vandaly, kteří řadu soch poničili, nebo ukradli. Proto je teď
většina dřevěných soch uklizena v bezpečí a mluví se o

jejich náhradě kopiemi.



Křížová cesta je přístupná celoročně a poutní kostel po dohodě. Muzeum Roubenka je
přístupné jen v tur. sezóně. TZ k dostání na OÚ a prý i ve smíšence na náměstí.
Kromě této unikátní křížové cesty má Římov co nabídnout i co týká dalších zajímavostí.
Z kterých můžeme vyjmenovat římovskou přehradu, která napájí České Budějovice. Kousek
od Římova najdete další místa, která se Vám budou líbit. Kousek od Římova teče řeka Malše.
Autem můžete zajet i do Strádova, kde je Todeňská hora s Vyhlídkou Oldřicha Fencla Je jen
608 metrů vysoká, zdvíhá se v prostoru mezi Ločenicemi, Komařicemi a Trhovými Svinami.
Z těchto míst, dosažitelných busy, k ní vedou turistické značené trasy KČT. Z Trhových Svinů
je to žlutá (7,5 km, mezi Komařicemi a Ločenicemi jde značka červená (9 km). Asi uprostřed
této trasy na severním úbočí hory je rozcestník značek. Odtud k jihu lesní cestou stoupá
červený trojúhelník k jižnímu okraji lesa, převážně borového, promíseného buky. Z okraje
lesa otevírá se široký krásný rozhled do krajiny od Novohradských hor přes Slepičí hory,
Rojovský hřbet k Plechému 1378,1 metry nejvyššímu bodu Šumavy. Tam čeká lavička, stolek
s kresleným panoramatem krajiny. Ve skříňce je záznamník pro sdělení dojmů návštěvníků.
Tabulka na borovici nese pojmenování "Vyhlídka Oldřicha Fencla", který tento jedinečný
kout objevil před 45 lety v květnu 1965. Zavedením sem turistického značení může se
rozhledem těšit celá veřejnost. Ještě v roce 1965 červená značka vedla úbočím a výhled
míjela. I ze západního okraje lesa výhled pokračuje od Kleti, k Libínu, Boubínu a daleko k
severozápadu: Místo výhledu nazvali členové KČT "Vyhlídka Oldřicha Fencla" a zanesli do
turistické mapy Českobudějovicko.
Líbil se nám nádherný výhled. Pro návštěvu je vhodné vybrat počasí s dobrou viditelností. Na
vyhlídku se dá dostat i od jihu z vesnice Todně. Z vyhlídky je dobře vidět i jedna technická
památka, stavba obecního vodojemu z roku 1929 v blízkém Něchově.

Stavební slohy

Renesance – 2.díl

Renesance vyrůstá z probuzeného zájmu o antickou vzdělanost, vědu, filozofii i umění a pod
jejich vlivem se tu utváří nový světový názor, na němž se podílejí poznatky z cest po Evropě i
jiných světadílech i výsledky studia přírodních věd. Dosavadní zdánlivě "věčné" pravdy, jak je
hlásala církev, se podrobují kritice a přežívající dogmata, více či méně bráněná svými
zastánci, jsou zatlačována sílícím poznáním. 
Logickým důsledkem je změna životního stylu, opouští se středověký ideál pozemského žití
jen jako přípravy na věčný život posmrtný a naopak v životě vezdejším se renesanční člověk
snaží vychutnat co nejvíce. Život se zesvětšťuje, uvolňuje a tento obrat se zcela nutně odráží i
v umění. Nyní se umění staví převážně do služeb člověka,
místo kostela se základními architekturami stávají šlechtický
zámek a palác a měšťanský dům. Umělci odkládají někdejší
anonymitu, jsou ctěni a obdobně v malířství a v plastice
se do popředí dostává portrét jako výraz individualismu
a sebevědomí osobnosti jednotlivce. Umělecká díla se
stávají předmětem zájmu sběratelů, mezi nimiž u nás
přední místo zaujímá císař Rudolf II. 
Tyto vnější jevy mají ovšem základ v hospodářských
podmínkách. Mocným činitelem se stávají města s
rozvinutým obchodem a výrobou, z jejichž renesanční
výstavby dodnes cítíme, až ani konfiskace majetku po nezdařilém povstání roku 1547 proti
Ferdinandovi I., prvému Habsburkovi na českém trůně, je nadlouho neoslabily. 



Naopak hospodářské potíže hrozí šlechtě. Výnos z pozemků obdělávaných poddanými starým
způsobem je nedostačující, a tak feudálním pánům nezbývá, než se postit do konkurence s
městy, zejména zakládáním pivovarů, což přináší věčné spory a soudy s měšťanstvem. Kromě
toho se přeorientovávají i v užitkování půdy - začínají hospodařit sami, ve vlastní režii,
zakládají rybníky (nyní v daleko větší míře než v pozdní gotice, známá je osobnost
"rybníkáře" Jakuba Krčína z Jelčan), do nichž přivádějí vodu důmyslná díla, stoky a kanály o
délce až několika desítek kilometrů (jižní Čechy, Pardubicko), budují vinice, chmelnice,
ovčírny - z někdejších bojovníků se stávají velkostatkáři. 
Ani církev nezůstává ušetřena proměn. Reformační proudy a tendence ji nutí k posilování
vlastních pozic a k tomu má přispět i nedávno založený jezuitský řád, povolaný do Prahy již
roku 1556. Nad domácími kališníky nabývají převahy luteráni a Čeští bratři, sjednotivší se na
společném nábožensko-politickém programu, tzv. konfesi, a roku 1609 pro sebe vymáhají
Majestát Rudolfův, zaručující náboženskou svobodu i pro poddané. 
Sílící postavení českých stavů vede k ozbrojené intervenci - nezdařenému vpádu vojska
císařova bratrance, pasovského biskupa roku 1611 (což vyvolalo lidové bouře proti klášterům
a katolickým kostelům, spojené s pleněním), ale měření sil pokračuje i nadále. Vrcholí roku
1618 pražskou defenestrací (vyprovokovanou zavřením kostela v Broumově a zbořením
rovněž protestantského kostela v Hrobu), při níž byli z oken Hradu svrženi místodržící Slavata
a Martinic, zastupující v Čechách císaře, který nyní již natrvalo sídlil ve Vídni. 
To je také začátek třicetileté války, v níž po počátečních úspěších české vojsko (z celkem
oprávněné obavy pánů ozbrojit utiskovaný domácí lid) ztrácí 8. listopadu 1620 bitvu na Bílé
Hoře. Rekatolizace tím má otevřenou cestu do Čech a s ní i barok, ukončující násilně
renesanci. Na Slovensku, nedotčeném těmito událostmi, se však renesančně staví ještě dlouho
do 17. století. 
Hluboké ekonomické proměny a nový světový názor se bezprostředně odrážejí ve způsobu
života celé společnosti, snad jen s výjimkou neplnoprávných vesnických poddaných. 

Ukázka z knihy

Obermannová Irena, Deník šílené milenky

Ten den měla jít nakupovat s dcerami. Ne s oběma, to by nepřežila, i když Pohromářka přežila
jinak úplně všechno. Šla nakupovat s každou zvlášť. Nejdříve se starší Kristýnou, která byla
veliká, ztepilá a urputná. Poslední dobou byla také jako med, protože usoudila, že z puberty už
vyrostla. A že by měla mít s maminečkou slitování. Takhle jí říkala Kristýna od toho dne, kdy
s ní měla slitování. Od toho dne, kdy se odstěhovala z její domácnosti do maličkého bytu na
Žižkově, hned za rohem od kina Aero, kde se promítaly filmy nezávislé tak, že Xénie pukala
závistí. Tajně. Pukala i v Kristýnině bytě po dědečkovi. Xénie totiž nikdy nebydlela sama,
nikdy nebyla nezávislá a podle toho to s ní také vypadalo. 
Tiše čekala za kabinkou obchodního domu a snažila se nedýchat. V náruči objímala třináct
ramínek s oblečky a kochala se nadějí, že některý z nich snad konečně bude ten pravý.
Kristýnina blonďatá hlavička se objevila za závěsem a povzbudivě se na ni usmála.

Vtipy

Potká kohout kuře, jak kouří.
„ Počkej, já to povím, mamince!“
„To chci vidět, já jsem z inkubátoru!“



Je vlahá noc.
On: „Myslíš na to samé, co já?“
Ona (rozchvěle): „Ano.“
On: „Tak to fajn, tak nám přines z lednice ty dvě piva.“

Vtip na pokračování

Zastaví mexický policista řidiče.
„Gratuluji, tento úsek jste projel naprosto vzorově.“
Řidič se pýchou nadme a řekne: „A to byste viděl teprve, až bych měl řidičák.
Vedle se ozve manželka: „Nevěřte mu, on takhle kecá vždycky, když je opilej!“
Vzadu se vzbudí babička: „Děti, děti, já Vám říkala, že to auto krást nemáme!“
Z kufru vykoukne děda: „Už jsme v USA?
Policista vyděšeně řekne: „Prosím Vás už jeďte!“

Letí letadlem Bush, Gorbačov, papež a Pepíček. Letadlo má jen 3 padáky.
A jako na potvoru, vysadí motory. První vstane Gorbačov: „Já jako představitel největší se
musím zachránit!“ Druhý vstane Bush: „Já jako představitel země nejchytřejších lidí se musí
taky zachránit. Papež osloví Pepíčka: „Vezmi si ten třetí padák, přece jenom máš celý život
před sebou.“ Pepíček odpoví: „Není třeba, představitel nejchytřejší země si vzal místo padáku
můj batoh se svačinou!“

Wyprávěj, Jani

Jak jsme si slíbili, tak se stalo. Jana Š. pro Vás vytvořila vyprávění o tom jaké je to být
zachráncem lidských životů

Část 1. – Rozhovor
Profesionalita, lidskost přátelský přístup,
tak bych vám představila
záchranáře  LZS Jana Vávru
Chtěl být pedagogem. 
Studenti sice přišli o fajn učitele, ale zdravotnictví tím získalo záchranáře a v něm člověka
s vřelým vztahem ke svému oboru.

Sedím v obývací místnosti Letecké záchranné služby na Hosíně u Českých Budějovic
nad šálkem kávy se záchranářem Janem Vávrou, kterého jsem u příležitosti dvacetiletého
výročí provozování LZS požádala o rozhovor.
Začínáme větou, mottem Ing. Ladislava Miky, jednoho ze zakladatelů LZS: „Záchrana
lidského života je jedním z nejvznešenějších úkolů lidstva“. Tento výrok by se klidně mohl
stát pokračováním Hypokratovy přísahy, neboť zcela vystihuje důležitost vašeho poslání. Tím
se nám nabízí hned první otázka:

Co vás přimělo stát se záchranářem?
Když jsem začal studovat gymnázium, neměl jsem představu, jak budu pokračovat v

budoucnu. SZŠ s oborem Zdravotnický záchranář jsem začal studovat poté, co jsem nebyl



přijat na vysokou školu pedagogickou. K tomuto oboru mám vřelý vztah. Práce se mi líbí a to,
že mohu někomu pomoci, je velmi silný pocit.

Co musí zvládat záchranář, lékař a pilot?
Záchranář LZS musí vystudovat obor Zdravotnický záchranář, nebo zdravotní sestra se

specializací pro urgentní medicínu. Letečtí záchranáři jsou zároveň vyškoleni ve výškových
pracích nad volnou hloubkou a jsou schopni provést zásah v nepřístupném terénu za pomoci
slanění, či letu s podvěsem.

Atestovaní lékaři se specializací pro urgentní medicínu však nejsou školeni ve
výškových pracích jako záchranáři. Některá střediska v ČR mají lékaře, kteří výškové práce
dělají.

Lékaři i záchranáři (členové
posádky HEMS - Helicopter
Emergency Medical Service) musí
pravidelně projít specializovaným
školením i kontrolami zdravotního
stavu.

Pilot musí mít nalétaný
odpovídající počet hodin. Situace je
povinen řešit profesionálně,
racionálně a s chladnou hlavou. Má
ve vrtulníku rozhodující slovo, co se
týká letových činností, je mu zdravotnická posádka podřízena.

Jak se dozvíte, že máte vzlétnout?
Vlastní výzvu vydává Krajské zdravotnické operační středisko telefonicky službu

konajícímu zdravotnickému pracovníkovi, který ihned informuje pilota. Zálohou k tomuto
telefonickému spojení je radiostanice a mobilní telefon posádky. Po obdržení výzvy vrtulník
startuje. Podrobnější informace jsou posádce sděleny neprodleně po vzletu radiostanicí. Čas
vzletu od nahlášení výzvy nepřesahuje tři minuty.

Jak hledáte přesné místo nehody či zásahu?
Přesné místo nám určí operační středisko. Jsme schopni hledat podle zadání GPS

souřadnic. Může se stát, že událost je na místě, které nelze specifikovat místním názvem,
tehdy jsme naváděni dispečerkou. Ta vidí aktuální polohu vrtulníku na monitoru počítače
přímo v mapě a zároveň je v kontaktu s námi i s volajícím, který nás takto může rovněž
navádět. Ve spojení jsme i s ostatními vozidly záchranné služby, se kterou v terénu velice
často spolupracujeme. Vzájemně se vykrýváme a podporujeme.

Je možné kontaktovat LZS napřímo bez účasti dispečerského stanoviště?
Ne, není to možné, vše jde přes Krajské zdravotnické operační středisko v Českých

Budějovicích, kterým jsme řízeni. LZS je nedílnou složkou Zdravotnické záchranné služby
Jihočeského kraje, není to samostatný subjekt.

Podle čeho určíte, který pacient bude kam převezen?
Samozřejmě je to podle typu zranění anebo onemocnění. Podle toho se určuje oddělení,

kam se pacient bude předávat. Naše LZS obsluhuje celý Jihočeský kraj, a protože krajská



nemocnice má statut traumacentra, iktového centra (lidé po mozkovém infarktu) i
kardiocentra, většina našich pacientů končí zde. Pokud se jedná například o vážné
popáleniny, pacienta převážíme přímo do Prahy do popáleninového centra Královské
Vinohrady. V některých případech, kdy zasahujeme na hranicích kraje, nebo dokonce
vypomáháme v sousedních krajích, putuje pacient do toho zařízení, které je nejblíže a splňuje
s ohledem na závažnost stavu kritéria pro přijetí zraněného, nebo těžce nemocného. Při
sekundárních transportech se stává, že letíme do Ostravy, Hradce Králové, Plzně či třeba do
Brna, které řeší na spinální jednotce závažná poranění páteře.

Které pacienty nelze vzít na palubu vrtulníku?
Co se týká zranění, jsme schopni převézt kohokoliv. Problém je s pacienty, kteří jsou

agresivní, neklidní nebo opilí, takže by ohrozili bezpečnost na palubě. Výjimku tvoří také
hrozící nebo probíhající porod anebo infekční pacienti, jejichž transport zajišťují pozemní
prostředky. A resuscitace? Na palubě vrtulníku není možné pro malý prostor provádět
kvalitní oživovací úkony. V takovém případě bývá let přerušen a resuscitace pokračuje na
místě mimořádného přistání. Pro případ náhlé zástavy za letu je tady možnost využití
přístroje pro mechanickou nepřímou srdeční masáž. 

Jak je vyřešeno předání pacienta nemocničnímu personálu?
V některých nemocnicích (v té budějovické bohužel ne) je heliport přímo na střeše

budovy, nebo na zemi v jejím areálu či v její blízkosti. Zde je pacient přeložen do sanitního
vozu, který ho dopraví na příslušné oddělení, zpravidla v našem doprovodu.

Samozřejmě je lepší mít heliport na střeše budovy. Žádné překládání pacienta navíc není
dobré. Budova s heliportem na střeše musí být k tomu stavebně přizpůsobena tak, aby splnila
podmínky pro přistání vrtulníku. Snad se toho dočkáme i v Budějovicích.

Jak jste spokojeni se spoluprácí s ostatními záchrannými složkami, s hasiči a s policií?
Funguje velmi dobře. Odborně se toto spojení tří složek nazývá Integrovaný záchranný

systém. Myslím si, že zejména při dopravních nehodách či mimořádných událostech, kdy lidé
vidí všechny tři složky pracovat společně, je zřejmé, že jedna bez druhé by nemohla
existovat. Navzájem si pomáháme, jak jen to jde.

Když se vrátíte na základnu, co musíte udělat, abyste byli připraveni k dalšímu letu?
Samozřejmě musíme doplnit použitý materiál, který jsme spotřebovali při předchozím

letu. Musíme dezinfikovat a uklidit vrtulník a průběh zásahu zapsat do elektronické podoby
dokumentace. Pokud následný let přijde bezprostředně poté, co se vrátíme, disponujeme
záložními batohy se zdravotnickým vybavením. Jsme tedy schopni ihned pokračovat v dalším
zásahu.

Pokračování příště

Zlaté české ručičky

Další uzly

Jednoduchý (slovácký, cihlový, tkalcovský) uzel



Jedná se o obyčejný uzel vázaný okolo vodicí nitě.

Josefínský (kličkový) uzel = Josefínský uzel
Uzel se používá jako výrazný ornamentální prvek (zvlášť pokud je vázán z více paralelních
vázacích nití) nebo k vytváření pásků a řemínků.

Vytvoříme horní závit nad druhou vázací nití, kterou pak provlékneme
podle návodu.

Listový (provlékaný) uzel
Uzel dostal své jméno podle toho, že jej lze přiblížením osnovních nití na koncích vazby (při
opakování několika uzlů po sobě) a jejich vzdálením uprostřed vazby vytvarovat do tvaru
lístků.

Jedná se o modifikaci plochého uzlu, kdy osnovní nitě jsou od sebe
rozděleny a každá prochází jinou částí uzlu. Po první fázi nastávají dvě
možnosti.

Tato je správně: vázací nit, která vede na kraji nahoře, musí ve druhé fázi křížit vodicí nitě
opět horem, a opačně:

Ale opačná varianta, kdy vázací nit, která vede na kraji dole, musí ve druhé
fázi křížit vodicí nitě horem, není k zahození.

Vinutý (uzlinka) = převinuté očko

Zvířata, rostiny a kameny

Zvířecí říše – Jitka S.

http://gord.gringo.cz/Uzly/Uzly/ZU-Josefinsky.html#Josefinsky
http://gord.gringo.cz/Uzly/Uzly/ZU-Ocko.html#Previnute


Kolik nohou má stonožka?

To je ale hloupá otázka, že jo? Sto, kolik bych taky asi bylo, když se tak jmenuje. Kdepak, to
žijete v pěkném omylu! Pokud můžeme věřit vědcům, žádná ze stonožek nemá 100 nohou,
desítky, stovky, tisíce ano, ale rovnou stovku prý žádná. Tak musíme doufat, že vědci umí
pořádně počítat. Jinak stonožky patří do skupiny členovců spolu s mnohonožkami. U nás žije
pár druhů, ale v tropech jich najdeme daleko a daleko víc. A to nesmíme zapomenout, že
brazilský prales nevydal všechna svá tajemství. Možná, že ani nevydá, když bude těžba
v pralese probíhat rychlým tempem jako dosud. Ale vraťme se k stonožkám. Jak poznám
stonožku od mnohonožky? Není to tak těžké. Mnohonožky mají noh daleko víc a pohybují
jakýmsi vlnitým pohybem po skupinách nohou. Stonožka je dravec a nohami dokáže
pohybovat jednotlivě.

Rostlinná tajemství

Co je vakuola a kdo ji má?

Vakuola je buňka v ovoci, takže ne kdo, ale co ji má. Vakuola dělá, že kousnete do jablka,
hrušky vystříkne vám do pusy a někdy, ale i kolem pusy sladká šťáva. Popravdě vědci netuší,
jak vakuola vznikla, v buňce funkci zavlažovací. Když je sucho, bere z vakuoly šťávu.
Naopak v době vlhka vodu ukládá.

Kamenná krása

Mastek a diamant 

Mastek a diamant jsou na jedné lodi jeden na přídi, druhý na zádi. Jsou prvním a posledním
nerostů tabulky tvrdosti kamene. Je tam 10 zástupců, mezi které se potom vejde zbytek. Když
už si povídáme o nerostech, víte jaký je rozdíl mezi nerostem a vyvřelinami? Vyvřelina je
zbytek po sopečné činnosti, který ztvrdne a obsahuje různé nerosty (složky). Bývá
různobarevný nebo tmavý. Nerost se skládá pouze s jedné složky, může mít různé barvy. Od
jedné (čistý křemen) po více barevné (opály).




